
29. Navadna nedelja
Evangelij: BOG POMAGA DO PRAVICE                                                   Lk 187,1-8
Evangelij po Luku

Mašni nameni od 17. 10. 2010 do 23. 10. 2010: 
nedelja, 
17. 10.

Sv. Ignacij Antiohijski, škof in mučenec 
7:30h – za farane
10h  Frančiška Zupančič, obletna, Rovte 38
14h – Rožnovenska pobožnost in litanije Matere Božje z blagoslovom

ponedeljek, 18.10. Sv. Luka, Evangelist
18h na Praprotnem Brdu  starši Skvarča, Rovte 117

torek, 19. 10. Sv. Pavel od Križa, duhovnik
18h  Vinko Rupnik, osmi dan, Rovtarske Žibrše 17

sreda, 20. 10. 18h  Bernarda Lukan, Praprotno Brdo 3, dano iz Argentine
četrtek, 21. 10. 18h  Ivanka Šinkovec in Anton, Rovte 112
petek, 22. 10. Marija Saloma, svetopisemska žena

18h  Rozalija Pivk, godovna , Petkovec 2a
sobota, 23. 10. Sv. Janez Kapistran, duhovnik

8h  Katarina Martinčič, obletna, Rovte 44
(Nadaljevanje iz naslovne strani) 
Po poklicu  je  bil  Luka zdravnik.  V listu  Kološanom sveti  Pavel  izrecno

pove: »Pozdravlja vas Luka, preljubi  zdravnik«.  Ta poklic  odseva v vsem
njegovem Evangeliju: Hotel je zdraviti dušne in telesne rane. Pred očmi je
imel zgled Kristusa – zdravnik. Lukov Evangelij je pisal dušni zdravnik, ki je
ljubeznivo  stal  ob  postelji  bolnega  človeštva,  čutil  njegov  utrip  in  mu
predpisoval zanesljivo učinkovita zdravila. Božje odrešenje je za ves svet.
Jezus je Zveličar (Lk 2,11). Luka je bil Pavlov spremljevalec, iz Apd. zvemo,
da se je apostolu Pavlu pridružil  na drugem misijonskem potovanju v Troadi
in ga potem spremljal v Makedonijo do Filipov. Ko se je Pavel po končanem
tretjem misijonskem potovanju vračal skozi Troado, se mu je Luka zopet
pridružil in šel z njim do Jeruzalema, dve leti pozneje pa iz Cezareje v Rim.
Od tedaj je ostal pri Pavlu, morda s kratkimi presledki do njegove smrti.
Pavel je s svojim globokim poznavanjem krščanstva, s svojo živo vero, z
vsem svojim zgledom močno vplival na Luko. Zato iz njegovega Evangelija
veje isti  duh krščanske vesoljnosti,  ki  ga dihajo  Pavlove poslanice.  Kakor
Pavel, slika tudi Luka Kristusa kot odrešenika vseh ljudi ne samo Judov. Ta
misel, ki jo srečujemo že opisu Jezusove mladosti, se nadaljuje skozi ves
Evangelij do zadnjega odstavka, kjer govori Jezus učencem o slovesu: »Tako
je pisano in tako je bilo treba Kristusu trpeti in vstati tretji dan od mrtvih in
v  njegovem  imenu  oznaniti  pokoro  ter  odpuščanje  grehov  med  vsemi
narodi« (Lk 24, 46.47).
   Ministriranje:

Teden od  17.10. – 24. 10. Martin Skvarča, Urban Cigale in Alen Bogataj

Teden od 24. 10. – 31. 10. Jaka Logar, Nejc Rupnik in Blaž Skvarča

30. Navadna nedelja - Misijonska
Evangelij: BOG ODPUŠČA SKESANEMU GREŠNIKU                     Lk 18,9-14
Evangelij po Luku

Mašni nameni od 24. 10. do 31. 10. 2010:
nedelja, 
24.10.

7:30h – za farane
10h  Frančiška Dolenc, obletna, Rovte 18
14h – Rožni venec in litanije Mater božje z blagoslovom

ponedeljek, 25.10. 18h  Janez, obletna in Katarina Nagode, Rovtarske Žibrše 14
 torek, 26. 10. 18h  Marija Grőbl
 sreda, 27. 10. 18h  Jože Trpin, obletna, Petkovec 28
 četrtek, 28. 10. Sv. Simon in Juda Tadej, apostola

18h  Valentin Križaj, obletna, Rovte 10
petek, 29. 10. 18h  Jože Kržišnik, obletna, Rovte 5
sobota, 30. 10. 8h  Katarina in Jakob Reven, obletna, Rovte 54
nedelja, 
31.10.

Vrnitev na sončni čas – kazalci 1 uro nazaj
31. Navadna nedelja – žegnanjska
7:30h – za farane
10h  Alojzij Brence, obletna, Petkovec 4
14h – Rožni venec in Litanije Matere božje z blagoslovom

   Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7:30h Dopoldanska ob 10h
17. 10. Veronika Kavčič in Jože Treven Tadeja Gnezda in Lovro Skvarča
24. 10. Cilka Jereb in Veronika Kavčič Marijana Kunc in Jakob Skvarča
31. 10. Jože Treven in Marja Čuk Metka Bogataj in Karin Hladnik

Pogrebne maše v oktobru Metka Bogataj

    Vabilo k sodelovanju 
 

S skupnimi močmi smo lepo obnovili našo farno cerkev. Sedaj je naša naloga, da
zanjo tudi lepo skrbimo. Lucija in Brigita Treven, ki sta doslej čistili,  krasili  in urejali
notranjost  ter zunanjost cerkve, zaradi svojih obveznosti  ne zmoreta več vsega dela.
Po svojih zmožnostih bosta še priskočili na pomoč, vendar bomo glavnino del, tako kot
je  v  navadi  tudi  v  večini  drugih  župnij,  opravili  farani  sami.  Organizirati  moramo
skupine po  3 ali 4 osebe, ki bodo tedensko skrbele za čiščenje in krašenje cerkve.
Več, če bo skupin, bolj redko bodo prišle na vrsto. Zato se moramo odzvati vsi, ki le
moremo kaj prispevati  k   urejenosti  naše  cerkve. Prosimo, da se prijavite, lahko, že
v skupini ali posamično pri ključarju  Petru Isteniču, tel .041-354 273.

Če bomo sodelovali vsi, z vseh koncev naše župnije, bo naše farno občestvo še bolj
povezano.

Ob tej priložnosti se v imenu vseh faranov, zahvaljujemo Luciji in Brigiti Treven za
vse dosedanje delo in požrtvovalnost. Veliko dela sta vložili  v našo cerkev, zato je
prav, da ju razbremenimo in tudi s tem pokažemo našo hvaležnost.

                      

   Gospodarski svet (ožji odbor) in ključarja 



Ostala oznanila:

* V torek, 19. 10. je po maši v veroučni učilnici priprava na 
zakrament svetega Krsta. Priprave se udeležite starši in botri. K 
pripravi prinesite družinsko knjižico in rojstni list otroka, botri pa 
potrdilo za botra, če ste iz druge župnije.

* V sredo, 20. 10. je ob 19:30h v veroučni učilnici srečanje za člane
ŽPS. Tema srečanja je: Karitativno delo je poslanstvo – vera brez del je
mrtva (Imre Jerebic – Naše poslanstvo št. 44, str. 12).

* Trideseta navadna nedelja, 24. 10. med letom, je Misijonska 
nedelja, dan ko se verniki z vsega sveta povežemo med seboj v eno 
družino – dan, ko skupaj molimo za to, da bi evangelij slišali vsi narodi 
– dan, ko vsi odpremo srca in dlani za pomoč vsem stiskam, lačnim, 
nepismenim, bolnim – dan, ko torej vsi sodelujemo, da bi se božje 
kraljestvo resnice, dobrote in ljubezni razširilo med vse ljudi. Povabim 
vas, da to nedeljo molite za misijonarje in za ljudi vsega sveta. 
Popoldansko molitev rožnega venca bomo molili v ta namen. Denarne 
darove, ki jih boste darovali pri obeh mašah, pa so namenjeni za pomoč
misijonskim deželam. Skupno škofijsko praznovanje bo to nedeljo 
za našo škofijo v Škofji Loki ob 15.30. Vodil ga bo škof Anton 
Jamnik.

* V ponedeljek, 25. 10. ob 19h je v veroučni učilnici srečanje za 
člane Župnijske Karitas. Pogovoriti se moramo o dobrodelnem 
koncertu, ki bo v nedeljo 7. 11. ob 15h.

* Zadnja nedelja v mesecu oktobru je žegnanjska nedelja, ko 
obhajajo po mnogih župnijah obletnico posvetitve cerkve. Obhajajo jo 
predvsem v tistih posvečenih cerkvah, kjer ne vedo za dan posvetitve. 
Naša župnija obhaja žegnanje na Mihelovo nedeljo, čeprav je bila cerkev
posvečena 13. 8. 1743 leta, na kar nas spominja vzidana kamnita 
plošča v prezbiteriju.

* Zakaj pokleknemo? Poklek je znamenje spoštovanja. Poznamo dve 
vrsti pokleka. Poklek na obe koleni. Tako običajno poklekamo, ko je 
izpostavljeno Najsvetejše. 
Običajno pa je poklek na eno koleno. Pri tem pokleku desno koleno 
upognemo k levemu stopalu. Takšen poklek se je uveljavil v 12. in 13. 
stoletju, kot znamenje češčenje Gospoda, navzočega v zakramentu 
svete evharistije. Pokleknemo, ko pridemo v cerkev. Enako naredimo, 
ko gremo iz cerkve. Vedno pa naj bo naš poklek dostojen in znamenje 
našega spoštovanja do Boga. Žal se ta lepa kretnja izgublja in mnogi 
ljudje ne poklekajo več, ko pridejo v cerkev. Mar res ne vemo več, pred 
kom poklekamo?

Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič

Oznanila od 17. 10. 2010 do 31. 10. 2010, Leto VI. št. 21

Sv. Luka, evangelist

V spisih Nove zaveze vemo le malo podatkov in dogodkov iz Lukovega
življenja. Po splošnem domnevanju je bil doma v Antiohiji v Siriji v živahnem
in hrupnem trgovskem mestu, v katerem so se Jezusovi privrženci prvikrat
imenovali Kristjani. Domnevamo, da je Antiohija njegovo rojstno mesto. To
potrjujejo razna mesta Apostolskih delih  in staro izročilo,  da je luka zelo
dobro poznal razmere v Antiohijski Cerkvi. Tako beremo v poročilu o volitvah
prvih diakonov (Apd 6,1-6). V seznamu oseb je na koncu ime Nikolaj, pri
katerem je natančnejša označba, da je namreč spreobrnjenec iz Antiohije.
Tudi na drugih mestih pogosto omenja Antiohijo kot poznavalec tega mesta,
ki je bilo po velikosti tretje v rimski državi, glavno mesto province Sirije in
sedež  cesarskega  namestnika.  Ko  so  nastajale  nove  Krščanske  občine,
govori  o njih  nasplošno  (Ciper,  Fenicija).  O razmerah in ustanovitvi  prve
krščanske občine v njej,  pa govori podrobneje. V  13. poglavju Apd. nas
popelje v Antiohijo in navaja celo imena prerokov in učiteljev, ki so delovali
v Antiohijski cerkvi in Sveti Duh sam govori v tej Cerkvi, naj mu »oddelijo«
Barnaba in Savla za delo, za katero ju je poklical.  V Antiohiji,  tako pravi
Luka, je pravi rojstni kraj in izhodišče misijonskega dela med pogani.

Luka je edini novozavezni pisatelj, ki ni bil Jud, ampak Grk, sin poganskih
staršev. Starši so ga poslali v Grčijo in Egipt, kjer je študiral v tedaj v najbolj
znanih šolah modroslovje, pesništvo in govorništvo. Izmed vseh evangelistov
je najbolj obvladal grščino. Ta mu je bila materinščina in kot Grk je napisal
Evangelij v Grčiji za Grke. Njegov predgovor k Evangeliju spominja po svoji
obliki  na  predgovore  zgodovinarjev  helenistični  dobi.  Izvirnik  razodeva
visoko  izobrazbo  pisatelja  Luka.  Imel  pa  je  tudi  poznanstvo  z  visokimi
osebnostmi.                                                                                        >>


